
Сердечно вітаю Вас із початком нового навчально-
го 2019–2020 року! З особливою приємністю вітаю мо-
лодих людей, які для свого вдосконалення обрали наш 
університет.  

Дорогі студенти! Ви вступили у дружню 
студентську сім’ю і будете продовжувати прекрасні 
традиції, які дають можливість нашому універси-
тету формувати у випускників якості інтелігента, 
фахівця і патріота.

Львівський національний аграрний університет –
один із найдавніших навчальних закладів аграрної 
освіти, заснований 1856 року. Він і сьогодні йде в ногу 
з часом та гідно відповідає на виклики, які ставить 
історія перед суспільством. За свою довгу історію наш 
навчальний заклад підготував сотні фахівців. Також 
важко переоцінити внесок випускників ЛНАУ у фор-
мування та захист нашої державності. Багато Ваших колег не тільки розбудовували економіку, творили науку, 
але й зі зброєю в руках захищали рідну землю. Багато поколінь українців своїми думками, серцем і чином служили 
відновленню незалежності нашої Батьківщини, і серед них чимало тих, хто вийшов зі стін нашого університету. 
Особливо хочу згадати колишнього нашого студента, провідника ОУН – Степана Бандеру.

Наш університет робить великий внесок в організацію і розвиток вищої аграрної освіти в Україні. На сьогодні 
ми готуємо фахівців ОС «Бакалавр» у 14 галузях знань за  23 спеціальностями та ОС «Магістр» у 10 галузях знань 
за 17 спеціальностями. В університеті успішно функціонує система ступеневої освіти. У структуру ЛНАУ вхо-
дять 8 коледжів із Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Свої знання і досвід Вам будуть передавати 33 доктори наук та 252 кандидати наук. Університет активно роз-
виває міжнародну співпрацю. Ми маємо тісні зв’язки з навчальними закладами та науковими центрами багатьох 
країн, серед яких Англія, США, Канада, Франція, Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія, Угорщина, 
Греція, Іспанія, Туреччина, Ізраїль та інші. Кожного року сотні наших студентів проходять навчальну практику 
на підприємствах в Англії, Німеччині, Франції та Польщі. У 2008 році наш університет увійшов до Великої Хартії 
Університетів, він також є учасником таких міжнародних організацій, як Асоціація університетів Вишеградської 
четвірки, Асоціація європейських університетів наук про життя та Асоціація балтійських університетів.

В університеті особлива увага приділяється розвитку молодих талантів у сфері науки, художньої самодіяль-
ності та спорту. В студентському середовищі функціонує 48 наукових гуртків, в яких беруть участь майже ти-
сяча студентів. За результатами 2018–2019 навчального року переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт стали 27 студентів, 4 студенти отримали стипендії Президента України, 2 молодих вчених – сти-
пендії Кабінету Міністрів України.
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Початок на с. 1
ЛНАУ займає лідерські позиції серед українських університетів за кількістю переможців у Всеукраїнській сту-

дентській олімпіаді. В минулому навчальному році 33 студенти ЛНАУ здобули призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади.

У нас працюють студентська профспілка та студентська самоврядна організація «Основа», які активно впли-
вають на прийняття важливих рішень. При Народному домі «Просвіта» діють десятки творчих художніх колек-
тивів, серед яких 8 носить почесне звання «Народний».

Наш навчальний заклад заслужено пишається своїми спортивними традиціями і  досягненнями. Серед наших  
студентів – майстри спорту міжнародного класу, майстри і кандидати в майстри спорту України, сотні  
спортсменів-розрядників. Серед них, наприклад, Данило Сікан та Олег Веремієнко, які стали переможцями  
Чемпіонату світу з футболу U-20 в складі збірної команди України, Максим Грисьо та Георгій Клепко, які показали 
добрі результати у складі збірних України з футболу та волейболу на Всесвітній Універсіаді, яка проходила в Італії. 
Серед наших випускників – член збірної команди України з важкої атлетики, майстер спорту України, срібний призер 
Чемпіонату Європи Павло Закашевський, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонатів України, майстер спорту 
міжнародного класу  Віктор Решенін та багато інших. В минулому  році Львівський національний аграрний універси-
тет став переможцем «Універсіади Львівщини – 2018».

Новий навчальний рік є прекрасною нагодою як для підведення підсумків, так і для створення планів на майбут-
нє, адже ставить нові виклики і обіцяє нові перспективи. І тільки від нас залежить, як ми спільно реалізуємо свою  
суспільну місію. Користуючись нагодою, хочу сердечно подякувати всім працівникам університету за результатив-
ну працю на славу нашого колективу і України. Особливо хочу подякувати тим, хто впродовж довгих років приносить 
плоди мудрості нашим молодим колегам. Ваша багаторічна праця збудувала сучасний університет, а відданість  
наших ветеранів може бути символом для нових поколінь майбутніх наших вихованців.

Дорогі студенти! Пам’ятайте, що навчання в університеті – це найкращий час в житті кожної молодої людини. 
Бажаю, щоб виконання обов’язків студента нашого університету приносило Вам задоволення і дозволило здобути 
знання і вміння, відкрило Вам дорогу до вдалої кар’єри. Свої побажання я в першу чергу звертаю до Вас, студенти 
першого року навчання. Нехай цей і кожен наступний навчальний рік приносить Вам бажані результати і досвід.

Шановні члени Вченої ради, працівники університету! Від усього серця бажаю Вам, щоб Ви розпочали і продов-
жили навчальний рік в добрий і щасливий час для всієї України. Ви – вчителі, і хочу, щоб Ви пам’ятали, що вчити –  
це віддавати світу добру енергію, щирі почуття, давати знання і допомагати щораз іншим молодим поколінням.  
Студентам Університету бажаю успіхів у реалізації своїх планів на благо Української держави.

З повагою,
ректор ЛНАУ, академік НААНУ

Володимир Снітинський
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і науки, активну суспільно-громадську діяльність та 
сприяння у розвитку Львівського національного аграр-
ного університету, – відзначив Володимир Васильо- 
вич, – Вчена рада нашого навчального закладу при-
своїла п. Ірені Белл почесне звання Doctor Honoris 
Causa ЛНАУ». Текст Диплому Doctor Honoris Causa  
зачитав завідувач кафедри генетики, селекції та захис- 
ту рослин, професор Петро Завірюха.

Традиційно урочистість завершилась «Гімном 
університету» у виконанні Народної хорової капели 
Львівського національного аграрного університету 
«Джерела Розточчя».

Анжела Куза,  
керівник відділу з організації  

виховної роботи студентів

2 вересня 2019 року відбулось урочисте засідан-
ня Вченої ради Львівського національного аграрно-
го університету з нагоди нового навчального року та  
посвяти у студенти.

Ректор університету, голова Вченої ради, академік 
НААНУ В. Снітинський, розпочинаючи урочистість, 
привітав колектив із початком нового навчального 
року. У своїй доповіді він відзначив великий внесок  
нашого навчального закладу в розвиток вищої аграр-
ної освіти в Україні, закцентував увагу на підсумках та 
здобутках за попередній період та виокремив  завдан-
ня, які необхідно вирішити у новому навчальному році. 
Подякувавши всім працівникам університету за ре-
зультативну працю на славу колективу і всієї України, 
Володимир Васильович зі словом вітання звернувся 
до цьогорічних першокурсників, яким побажав гідно 
продовжувати університетські традиції, наполегливо 
здобувати необхідні знання і вміння, бажані результати 
і досвід,  які відкриють дорогу до успіху.

Радісним та зворушливим моментом свята стало 
виголошення першокурсниками Урочистої прися-
ги студента ЛНАУ та виконання студентського гімну  
«Гаудеамус», після чого ректор університету вручив 
молодим людям, які вступили цього року до нашого  
навчального закладу, символічний ключ знань та  
студентський квиток.

Від старшокурсників своїх молодих колег привітав 
заступник голови ССО «Основа» Владислав Ковальов.

Другим питанням порядку денного урочистої Вче-
ної ради було присвоєння п. Ірені Белл звання Doctor 
Honoris Causa ЛНАУ.

Ректор університету Володимир Снітинський 
розповів про відому українську вчену та громадсь-
ку діячку, яка вже упродовж багатьох років відстоює 
українську ідентичність, розвиває українську мову та 
науку, популяризує українську історію та культуру в 
світі, підтримує українське студентство, а з 2016 року 
тісно співпрацює із нашим університетом. «Врахо- 
вуючи великий внесок у розвиток української освіти 

Посвята у студенти - 2019
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ХХ Міжнародний науково-практичний форум  
«Теорія і практика розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій»

17-19 вересня у Львівському національному аграр-
ному університеті відбувся ХХ Міжнародний науко-
во-практичний форум «Теорія і практика розвитку 
агропромислового комплексу та сільських територій». 
Такий захід у нашому університеті в другій половині ве-
ресня відбувається щорічно і вже давно отримав статус 
однієї з  найважливіших подій у сфері аграрної науки 
України. У ювілейному форумі взяли участь понад 400 
представників вітчизняних і зарубіжних закладів вищої 
освіти та наукових установ. Результати своїх наукових 
досліджень репрезентували вчені з Польщі, Туреччини, 
Латвії, Литви, Білорусі, Молдови. Українську науку на 
нинішньому форумі представляли вчені понад 30 віт-
чизняних університетів і науково-дослідних закладів, 
представники близько 10 державних структур і бізнесу, 
громадських організацій.

Відкриваючи форум на пленарному засіданні в ак-
товій залі університету, ректор ЛНАУ академік Володи-
мир Снітинський привітав його учасників та побажав 
плідної праці, розширення наукових контактів, реалі-
зації творчих задумів. Він зазначив, що за 20-літню 
історію проведення науково-практичних форумів на 
них оприлюднено близько 2800 наукових виступів, які 
репрезентували вітчизняні й зарубіжні вчені – від все-
світньо відомих академіків до аспірантів.

За допомогою форуму ми вирішуємо важливе 
завдання – інтернаціоналізації наукових досліджень. У 
стінах нашого університету виступали представники 
наукових кіл багатьох країн світу. Започатковані з ними 
наукові контакти розвинуті у спільні наукові проєкти, 
навчання студентів за програмами подвійних дипломів, 
стажування викладачів, проходження студентами за 
кордоном виробничих практик тощо. Сьогодні наш 
університет має укладені чинні договори про спів- 
працю із понад 50 зарубіжними установами й органі- 
заціями.

З привітаннями учасників форуму виступили пер-
ший віце-президент НААН України Михайло Гладій, 
представники польської аграрної науки професори 
Станіслав Сосновський і Анджей Хоховський, профе-
сор Гіресунського університету (Республіка Туреччина) 
Мюкрімін Гюней.

У рамках форуму відбулися заходи, присвячені 
100-річчю заснування кафедри агрохімії та ґрун- 
тознавства нашого університету. З цієї нагоди на пле-
нарному засіданні з доповіддю «Історичні й наукові 
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аспекти розвитку ґрунтознавства та агрохімії у Львівсь-
кому національному аграрному університеті» висту-
пив завідувач цієї кафедри професор Петро Гнатів. 
Доповідач висвітлив основні віхи в історії кафедри, 
розповів про видатних особистостей, які в різні роки 
працювали на ній, охарактеризував найважливіші ре-
зультати наукових досліджень відповідного профілю та 
перспективи їх продовження.

Свій погляд на роль і значення ґрунтознавчої науки 
у розвитку соціальної сфери суспільства висловив про-
фесор Львівського національного університету імені 
Івана Франка Степан Позняк. З доповіддю про іннова-
ційні моделі управління елементами родючості ґрунтів 
виступив член-кореспондент НААН України Роман 
Трускавецький, який представляє ННЦ «Інститут ґрун-
тознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського».

З доповіддю «Роль Дублянської академії земле- 
робства у розвитку головної школи сільського госпо-
дарства у Варшаві» виступив професор Варшавського 
університету природничих наук Йозеф Хойницький.

У рамках форуму відбулося вісім науково-практич-
них конференцій на факультетах університету: «Розви-
ток сільськогосподарської освіти і кооперації», присвя-

чена 120-річчю створення господарського товариства 
«Сільський господар»; «Організаційно-економічний 
механізм розвитку агропромислового комплексу і сіль-
ських територій», присвячена 90-й річниці з дня наро- 
дження професора В.Г. Галанця; «Системи виробництва 
продукції рослинництва на основі екологостабілізую-
чих заходів»; «Ґрунтознавство та агрохімія: історичний 
досвід, стан та актуальні перспективи», присвячена 
100-річчю заснування кафедри агрохімії та ґрунтозна-
вства; «Земельні відносини в контексті просторового 
розвитку сільських територій»; «Техніка й технології 
агропромислового виробництва»; «Архітектурні, кон-
структивні і технологічні рішення в сільському будів-
ництві»; «Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: 
філософський, історичний та мовознавчий аспекти».

Унаслідок наукових дискусій прийняті ухвали кон-
ференцій, які знайдуть відображення в плануванні й 
організації науково-дослідної роботи в університеті, 
виконанні разом із українськими й закордонними  
партнерами спільних наукових проєктів, впровадженні 
результатів досліджень у практику.

Ігор Яців,
проректор з наукової роботи
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З 17 по 19 вересня у Львівському національному 
аграрному університеті проходив Міжнародний сту-
дентський форум «Студентська молодь і науковий про-
грес в АПК». З цієї нагоди в стінах ЛНАУ вдалося зібра-
ти найкращий студентський науковий актив з України 
та близького зарубіжжя. Метою проведення даного за-
ходу було, перш за все, обговорення нагальних проблем 
в аграрній сфері і пропозицій щодо їх вирішення, а та-
кож налагодження зв’язків між студентами і науковими 
товариствами навчальних закладів для подальшої спів- 
праці. Завдяки активній позиції ректора університе-
ту, академіка НААНУ Володимира Снітинського щодо  
заохочення студентської молоді до наукової діяльності 
цього року форум проводився уже у дев’ятнадцяте.

У роботі цьогорічного форуму взяли участь майже 
400 учасників студентського активу як з України, так і 
з-за кордону. Серед міжнародних гостей вищезгаданого 
заходу – представники Державного аграрного універ-
ситету Молдови, Білоруської державної сільськогос- 
подарської академії, Гіресунського університету (Ту-
реччина), а також навчальних закладів міст  Любліна, 
Кракова, Жешува, Кельц та Ярослава (Польща). Учас-
никами форуму із вітчизняних закладів вищої освіти 
були студенти-науковці Миколаївського та Умансько-
го національних аграрних університетів, Подільського 
державного аграрно-технічного університету, Київсь-
кого національного університету будівництва та архі-
тектури, Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, Львівського інституту економіки і ту-
ризму, Львівського державного університету внутріш-
ніх справ,  Львівського національного університету  
ім. Івана Франка, Національного університету «Львівсь-
ка політехніка», Державного навчального закладу  
«Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька», а також 
студенти із коледжів Львівського національного аграр-
ного університету.

Цього року наш університет відвідали близько сот-
ні студентів із вищеперелічених навчальних закладів. В 

XIX Міжнародний студентський науковий форум 
«Студентська молодь і науковий прогрес в АПК»

межах форуму працювало 7 міжнародних студентських 
наукових конференцій, у роботі яких взяли участь по-
над 300 студентів, більшу частину яких становили сту-
денти ЛНАУ, що свідчить про високий рівень їх актив-
ності у науково-дослідному напрямку.

Конференція проходила у формі пленарного та сек-
ційних засідань, які пройшли на високому науково- 
теоретичному рівні. Основна тематика секційних за-
сідань була зорієнтована в межах таких напрямків: еко-
логічна безпека сільськогосподарського виробництва; 
сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку; про-
блеми використання та охорони земельних ресурсів; 
економічні аспекти розвитку АПК; технічний прогрес в 
АПК; актуальні проблеми будівництва та архітектури; 
духовне виховання молоді та культурне відродження 
села.

Найактивніші студенти нагороджені почесними  
грамотами. Слід відмітити, що найкращі доповіді  
було обрано шляхом відкритого голосування присутніх  
слухачів. Всі наукові роботи студентів-учасників  
зібрані у матеріалах студентського наукового форуму.

Гості нашого університету мали змогу відвідати му-
зеї університету та виставки студентських наукових 
розробок, ознайомитися із факультетами,  аудиторіями 
та кафедрами університету, студентським містечком 
та історією університету. В останній день форуму всім 
охочим було проведено екскурсію старовинним Льво-
вом.

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що форум у 
стінах Львівського національного аграрного універ-
ситету пройшов корисно і цікаво. Головне його при-
значення – збільшення майбутнього інтелектуального 
потенціалу країни – реалізовано, оскільки зерна знань, 
викладені учасниками заходу, проростуть і втіляться в 
розробці сучасних технологій виробництва високоякіс-
ного продукту для майбутніх поколінь.

Галина Східницька,
 голова Ради молодих вчених ЛНАУ
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Зустріч керівництва ЛНАУ із представниками  
ТОВ «Агрі 2.0 Точне землеробство»

Новий 2019–2020 навчальний рік розпочався для 
факультету механіки та енергетики приємною нес-
подіванкою: ТОВ «Агрі 2.0 Точне землеробство», яке 
є лідером на ринку України із забезпечення сільсько-
господарських товаровиробників різними продукта-
ми для точного землеробства, передало кафедрі авто-
мобілів і тракторів у безоплатне користування систему 
автоматичного керування машинно-тракторними агре-
гатами на базі польового комп’ютера Envizio Pro. Об-
ладнання даною системою сучасних тракторів дозволяє 
управляти ними в автоматичному режимі, а при їх агре-
гатуванні із різними сільськогосподарськими машина-
ми – здійснювати контроль за  нормою висіву, налашто-
вувати обприскувачі на змінну норму внесення тощо. 
Ціна переданого обладнання складає близько 12 тисяч 
доларів.

Під час зустрічі з представниками ТОВ «Агрі 2.0 
Точне землеробство» ректор університету, академік 
НААНУ Володимир Васильович  Снітинський щиро 

подякував керівнику фірми Ірині Василівні Шмиголь 
за надане обладнання і висловив надію на подальшу 
ефективну співпрацю очолюваного нею підприємства 
та Львівського НАУ в плані точного землеробства.

Степан Ковалишин, 
декан факультету механіки та енергетики

радником Ради директорів кафедри українознавства 
в університеті Оттави. Була радником Канади у Дер-
жавній історичній бібліотеці України у Києві в рамках 
проєкту Канадсько-української програми партнерства, 
фінансованої урядом Канади через Інститут державно-
го управління Канади.

За свою активну діяльність отримала низку нагород 
та відзнак, зокрема нагороди за волонтерську службу 
від Конгресу українців Канади та Уряду Онтаріо, Ме-
даль діамантового ювілею Королеви Єлизавети II за 
рекордний стаж громадської роботи, Премію Філіпа 
Коновала від Українсько-канадської професійної та  
бізнес-асоціації Оттави у 1995 році.

З 2016 року Ірена Белл активно співпрацює із 
ЛНАУ, є фундаторкою музею Я. Зайшлого в нашому 
університеті, засновницею та фундаторкою стипендії  
ім. Я. Зайшлого, сприяє розвиткові студентських  
наукових досліджень та розвиткові університету в  
цілому.

Враховуючи великий внесок в українську освіту  
і науку, активну суспільно-громадську діяльність та 
сприяння у розвитку Львівського національного аграр-
ного університету, Вчена рада нашого навчального 
закладу присвоїла Ірені Белл почесне звання Doctor 
Honoris Causa ЛНАУ.

Анжела Куза,  
керівник відділу з організації  

виховної роботи студентів

Ірена Белл – одна із найяскравіших представниць 
української діаспори в Канаді, відома українська вче-
на та громадська діячка – упродовж багатьох років  
відстоює українську ідентичність, розвиває українську 
мову та науку, популяризує українську історію та куль-
туру в світі, підтримує українське студентство.

Впродовж років активно працює в українських  
організаціях, була і є в їхніх керівних органах. Двічі 
була президентом Українсько-канадської професійної 
та бізнес-асоціації в Оттаві, редактором бюлетеня цієї 
організації та віце-президентом Оттавського відділу 
Конгресу українців в Канаді.

Ірена Белл також входить в Раду директорів Ка-
надського фонду українських досліджень, є старшим 

Присвоєння почесного звання  
Doctor Honoris Causa ЛНАУ п. Ірені Белл
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Впродовж останніх кількох років студенти факуль-
тету агротехнологій і екології мають змогу проходити 
навчально-виробничу практику за обраним фахом у 
низці європейських країн, в тому числі в Німеччині та 
Великобританії. Завдяки укладеній угоді з компанією 
«Mavista Study», яка курує проходження закордонного 
стажування студентів на провідних підприємствах за 
профілем їх навчання в університеті, цьогоріч значна 
частина студентів-третьокурсників факультету агро-
технологій і екології пройшла літню практику в таких 
господарствах, як «Meehlenburger Friscehe», «Obsthof 
Pohritzsch GbR», «Мarkus Borghs Spooshof», «Teltower 
Rubchen»(Німеччина), «Mansfield» (Великобританія).

Виробничі закордонні практики особливо актуаль-
ні в умовах сьогодення, адже, окрім навчання, під час 
практики студенти отримують уявлення про життя та 
роботу за кордоном, а у вільні від занять дні мають змо-
гу подорожувати країною. 

Деканат факультету агротехнологій і екології

Студенти факультету механіки та енергетики  
мають можливість проходити якісну виробничу прак-
тику на базі передових підприємств. Не стало винятком 
і це літо. Так студенти спеціальності «Агроінженерія», 
проходячи виробничу практику у ТзОВ «Агро ЛВ Лімі-
тед», ТОВ «Компанія ЛАН», ТзОВ «Захід Агро МХП»,  
ТзОВ ТПК «НАК», ТзОВ «Галичина Захід», ТзОВ «Зо-
лочів TX» та ін., мали можливість засвоїти іннова-
ційні технології вирощування сільськогосподарських 
культур, використовувати сучасні інноваційні агро-
технічні заходи, спрямовані на розвиток органічно-
го землеробства. Потужна матеріально-технічна база 
цих підприємств дає змогу вивчати конструкцію та 
експлуатацію новітніх тракторів, комбайнів та інших 
с.-г. знарядь марок John Deere, Caterpillar, Challenger, 
Fendt, Case, Clas Lesion, JCB, Horsch, Kinze, Kongskilde, 
Waderschtadt та ін.

Студенти спеціальності «Галузеве машинобудуван-
ня», проходячи практику у ТзОВ «СФТ-Україна», ТзОВ 
«Енергомонтажвентиляція», ТзОВ «Арієс Україна», 
ДП «ЕН ДЖІ Метал Україна», ТзОВ НВП «ІМВО» та  
інших машинобудівних підприємствах області, мали 
можливість ознайомитись із сучасними технологіями 
обробки металів, зварювання тощо. 

Студенти спеціальності «Електроенергетика, елек-
тротехніка та електромеханіка» проходять практику в 
різних виробничих підрозділах ПрАТ «Львівобленер-
го», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», 
ВАТ «Тернопільобленерго», ТОВ «Робітня», АТ «ДТЕК 
Західенерго». Кращим студентам ПрАТ «Львівобленер-

го» вже під час практики пропонує робочі місця та від-
значає їх стипендією.

Практична підготовка студентів спеціальності «Ав-
томобільний транспорт» відбувалась на підприємствах 
транспортної галузі різних форм власності, серед яких 
ПрАТ «Галичина-Авто», ПМП «Вітас», ТОВ «ФХ Сервіс» 
і ін. Під час практики студенти працюють на посадах 
сервісних інженерів, техніків-ремонтників, діагностів, 
наладчиків тощо.

Студенти спеціальності «Інформаційні системи і 
технології» проходять навчальні та виробничі практи-
ки на різних сервісних підприємствах Львова, де набу-
вають практичних навичок з обслуговування ІТ облад-
нання, мереж та комунікацій.

Деканат факультету механіки та енергетики

Студенти Львівського національного аграрного   університету здобувають практичні навички
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В період літніх канікул студенти економічного фа-
культету мали можливість проходити практику за 
кордоном. Зокрема, студентка 2 курсу Соломія Дробіт 
проходила практику в Грімстаді (південь Норвегії) на 
підприємстві Kristiansen Gartneri, яке займається ви-
рощуванням вуличних та кімнатних рослин в тепли-
цях площею 70000 м2. Під час проходження практики 
студентка мала можливість ознайомитися з процесом 
вирощування квітів, а також опанувати елементи ме-
неджменту в сфері вирощування декоративних рослин.

Згідно програми «LOGO» студентка 3 курсу Мар’яна 
Юськів проходила практику в Німеччині на фермерсь-
кому господарстві «Blume Serkshof». Це господарство 
вже 25 років спеціалізується на органічному землероб-
стві та тваринництві. Студентка займалася плануван-
ням і організацією пакування та реалізації продукції, 
проводила щоденний контроль та розподіл роботи 
між працівниками ферми. Також студентка мала мож-
ливість відвідати семінар про сільське господарство 
Німеччини.

Завдяки угоді про співпрацю з фірмою «Маvista» на 
сільськогосподарські підприємства Німеччини було 
скеровано 11 студентів економічного факультету. Під 
час практики студенти мали можливість підняти рівень 

володіння іноземною мовою, ознайомилися з євро-
пейськими стандартами сортування продукції та 
оформлення документації про збір ягід.

Ще 15 студентів факультету перебувають на 
ознайомчо-виробничій практиці з мовним стажуван-
ням на сільськогосподарському підприємстві «Mansfi eld 
Farm» (Великобританія). 

Деканат економічного факультету

Базами практик для студентів факультету будів-
ництва та архітектури служать понад 35 проєктних та 
будівельних фірм (в т.ч. закордонних), із якими укла-
дені відповідні угоди.

Цього літа студенти факультету проходили вироб-
ничу практику з мовним стажуванням в Німеччині, 
де брали участь у розбудові тепличного господарства 
«Obstbau Beck & Partner CbR».

Під час проходження навчальної практики з жи-
вопису та скульптури студенти отримали знання та 
практичні навички з монументально-декоративно-
го розпису, зокрема оволоділи методикою роботи над 
живописною і колористичною композицією на основі 
завдання «Монументально-декоративний розпис стіни 
макетної майстерні».

Студенти спеціальності «Будівництво та цивільна 
інженерія»  під час проходження виробничої практики 
виконали ремонтно-відновлювальні роботи в навчаль-
них корпусах та гуртожитку ЛНАУ,  загальнобудівельні 
та оздоблювальні роботи на будівельних майданчиках 
та в проєктних установах.

Також студенти факультету долучилися до будови 

комплексу для сушіння, очищення і зберігання зерна на  
24 тис. тонн в с. Кордишів  Шумського району Терно-
пільської області.

Деканат факультету
будівництва та архітектури

Студенти Львівського національного аграрного   університету здобувають практичні навички

Продовження на с. 10
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Вітаємо студента факультету будівництва та архітектури Максима Телевку зі встановленням рекорду Європи  
серед юнаків 18-19 років зі строгого підйому на біцепс з результатом 68,00 кг у ваговій категорії 82,5 кг та із  
присвоєнням йому звання Майстра спорту ВПА України.

Михайло Хома,  
тренер з важкої атлетики

Вітаємо студента ЛНАУ  
зі встановленням рекорду Європи

Студенти спеціальності «Геодезія та землеустрій» 
землевпорядного факультету проходять практику в 
управліннях Держгеокадастру, міських, селищних та 
сільських радах, а також приватних фірмах, які вико- 
нують роботи у сфері геодезії, землеустрою, геоінфор-
матики та картографії, де займаються планово-ви-
сотним зніманням та прив’язкою аерофотознімків, 
трансформацією координат, складанням топографіч-
ного плану, виготовленням технічної документації із  
землеустрою.

Зокрема Назар Пушкар, Сніжана Буюклі та Святос-
лав Федоришин проходили практику на підприємстві 
ТОВ «МГГП» (м. Львів). Підприємство є структурним 
підрозділом-філією польської компанії MGPP, яка ви-

конує широкий спектр робіт із геодезії, фотограмме-
трії, ГІС та кадастру. Студенти виконували роботи з 
опрацювання спектральних знімків польських міст, 
проводили індексацію документів, редагували існуючі 
обмінні файли та виправляли топологію в програмному 
середовищі QGIS. 

Студенти землевпорядного факультету Вікторія Бо-
гуславська та Катерина Ліщук мали можливість про-
ходити ознайомчо-виробничу практику з мовним ста-
жуванням на підприємстві «Birkenhof Genuse GmbH & 
Co.KG Familie Deuschle» (Німеччина).

Валентина Вербова, Тетяна Коствицька, Наталія 
Лабик, Зоряна Почтарук та Христина Прийма в рам-
ках академічної мобільності студентів проходили на-
вчальну практику «Застосування сучасних геодезичних 
приладів» у Ярославській державній техніко-економіч-
ній школі ім. Броніслава Маркевича (Польща), де мали 
можливість ознайомились із сучасними геодезични-
ми приладами, в тому числі лазерним сканером Faro 
Focus3D, і виконати лазерне 3d сканування місцевості.

Студенти спеціальності «Туризм» проходили нав- 
чальну та виробничу практику  на базі ТзОВ «Сава-
на», ТзОВ «Берегиня» та туристичної фірми «Ілона». 
Студенти пройшли краєзнавчу та екскурсійну практи-
ки, які проводяться на базі регіональних туристичних 
центрів і туристичних дестинацій, а також на навчаль-
но-оздоровчій базі ЛНАУ. 

Деканат землевпорядного факультету

Початок на с. 9
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5 вересня 2019 р. в рамках програми ЄС Еразмус+ в 
нашому університеті побувала керівник відділу міжна-
родних зв’язків Краківського сільськогосподарського 
університету п. Домініка Данкевич. На зустрічі з адмі- 
ністрацією ЛНАУ були обговорені результати спів- 
праці в рамках підписаного договору на 2018–2019 рр., 
а також перспективи для наших і польських викладачів, 
студентів та адміністрації в рамках майбутньої угоди.

Домініка Данкевич запропонувала подальшу спів- 
працю в програмі Еразмус+, а також спільну участь  
науковців обох університетів в програмах національно-
го Народного Агентства, яке пропонує гранти на спільні 
наукові проєкти. Польська сторона запропонувала на-
шим викладачам долучитися до європейської програми Green Smart City, яка передбачає участь фахівців різних 
спеціальностей в розробці стратегій збалансованого розвитку міст.

Сторони були задоволені результатами зустрічі і готові до подальшої співпраці в рамках обговорених програм.
Ольга Іщенко,  

керівник відділу міжнародних зв’язків

Упродовж 15-17 липня у Львівському національному 
аграрному університеті перебував із візитом професор 
Ітамар Глейзер, заступник директора Науково-дослід-
ного центру «Волкані» (Держава Ізраїль). Центр «Вол-
кані» є головним осередком аграрної науки Ізраїлю – 
країни, яка в складних природно-кліматичних умовах 
Близького Сходу зуміла створити високоефективну  
систему аграрного виробництва. Візит професора Іта-
мара Глейзера до ЛНАУ обумовлений зацікавленістю в 

налагодженні співпраці між провідним закладом аграр-
ної науки Ізраїлю і нашим університетом.

Під час візиту ізраїльський гість ознайомився з 
історією нашого університету, його науковим потен-
ціалом та вкладом у розвиток сільського господарства 
регіону. Професор Ітамар Глейзер – відомий фахівець у 
галузі захисту рослин, тому з особливим зацікавленням 
він ознайомився з науковим доробком вчених факуль-
тету агротехнологій і екології, відзначив деякі питання, 
які могли би стати предметом спільних досліджень. У 
рамках візиту професор відвідав низку сільськогоспо-
дарських підприємств Західної України.

Під час зустрічі професора Ітамара Глейзера та рек-
тора ЛНАУ, академіка Володимира Снітинського були 
обговорені пріоритетні напрями і форми співпраці 
між двома науковими установами, визначені конкрет-
ні кроки, які сприятимуть подальшій інтеграції нашого 
університету у світовий науковий простір.

Ольга Іщенко,  
керівник відділу міжнародних зв’язків

Професор І. Глейзер відвідав ЛНАУ

Візит керівника відділу міжнародних зв’язків 
Краківського сільськогосподарського університету



Вітаємо студента землевпорядного факультету Олександра Литвина (група Зв-41) зі вста-
новленням нового світового рекорду в номінації «Віджимання на брусах» з додатковою 
вагою +48 кг з результатом 37 повторень. 25 серпня 2019 року на Чемпіонаті світу з воркауту 
він перевершив попередній світовий рекорд на 5 повторень. Окрім цього, Олександр вико-
нав норматив Майстра спорту міжнародного класу з воркауту.

Кафедра фізичного виховання
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Студент ЛНАУ встановив 
світовий рекорд з воркауту

20 вересня 2019 року на території 
Львівського державного університету безпе-
ки життєдіяльності студенти Львівщини від-
значили Міжнародний день студентського 
спорту масовим спортивним флешмобом. 
Велика кількість студентської молоді з різ-
них закладів вищої освіти заспівали Гімн 
України, зробили розминку та виконали 
спортивні вправи.

Майстер-клас з обраної вправи «burpee»  
для студентів і курсантів Львівщини показали студенти нашого університету – рекордсмен 
світу з віджимання на брусах +48 кг Олександр Литвин та КМС з важкої атлетики Олена 
Маковецька.

Сюрпризом заходу стала участь у спортивному флешмобі відомого коміка Тараса Стад-
ницького, який усім присутнім подарував веселий настрій та спільні фото на пам’ять.

Організатори спортивного флешмобу в особі Романа Хім’яка, Юрія Турянського та інших 
гостей подарували усім присутнім велику кількість емоцій, адже було розіграно багато пода-
рунків.

Започатковане в 2019 році щорічне проведення в усіх обласних центрах України масового 
спортивного флешмобу серед студентів та курсантів стане запорукою їх здорового способу 
життя.

Михайло Хома, 
тренер з важкої атлетики

Флешмоб до Міжнародного 
дня студентського спорту


